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ن  ي للعامل  وتنظيم العالقة مع املستفيدينامليثاق األخال

ري"بر"  مؤسسة صندوق موظفي سابك الخ

 ")٢١االجتماعية سجل رقم (" والتنمية املوارد البشريةمؤسسة أهلية معتمدة من وزارة 

  

  

 

  اإلصدار األول 
  م٢٠٢٠يونيو  –ه ١٤٤١شوال 

  م٢٠٢٠يونيو  ٠١بتاريخ  ٢٠٢٠-٢٤بقرار مجلس األمناء رقم املعتمد 
  

  

  

 حقوق امللكية:

ري (بر)، وال يجوز نقل أو نشر أو االستفادة من هذا امليثاق  أعد هذا امليثاق لالستخدام الخاص بمؤسسة صندوق موظفي سابك الخ

ى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من  ر مباشر إ أجزائه يمكن قراءته أو رؤيته أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غ

ري (بر).   أو سماعه أو أدائه دون موافقة صريحة (خطية) من مجلس أمناء مؤسسة صندوق موظفي سابك الخ
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  ٢٠ من ٢ صفحة  -م ٢٠٢٠ يونيو ٠١بتاريخ  األولاإلصدار  -المستفيدينالميثاق األخالقي للعاملين وتنظيم العالقة مع 

وثيقة سرية صنيف:الت  

  الباب األول 

  أحكام تمهيدية

ى: التعريفات    املادة األو

ى املعاني املوضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك:    تدل الكلمات والعبارات اآلتية ع

 مؤسسة صندوق موظفي (سابك) بر. املؤسسة:

 مجلس أمناء املؤسسة املجلس:

ي: ي سلوكهم امليثاق األخال ري، واملؤثرة  ي القطاع الخ ن    .القيم واملبادئ املحورية املوجهة لثقافة العامل

ن، كل أصحاب املصالح: ن، من له مصلحة مع املؤسسة، كاملستفيدين، والعامل   .واملوّردين والداعم

ي ذلك  العاملون: ي املؤسسة، وإْن تفاوَتْت مراكزهم وأجورهم وطبيعة أعمالهم، ويتساوى  أعضاء مجلس األمناء كل من يعمل 

  واملتطّوعاملوظف وأعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس األمناء و 

ري: دف نفع الناس، ويكون باملال، أو الجهد، أو الوقت، أو الفكر، وليس له غايات ربحية. العمل الخ   أي عمل يس

  لخدمته سواء شخص معنوي أو اعتباري.  املؤسسةالذي أنشئت  املستفيد:

 شخص أو جهة يتم تعيينه من مجلس األمناء لتلقي البالغات املتعلقة بتعارض املصالح وحماية املستفيدين. مسؤول البالغات:

ى املؤسسات األهليةالبشرية  املواردوزارة  الجهة املختصة: ا مسؤولية اإلشراف ع  والتنمية االجتماعية أو أي جهة يوكل إل

ي موضوع يكون محل نظر أو يمكن أن  الحاالت ال يكون  تعارض املصالح: ر مباشرة  يكون للشخص مصلحة أو عالقة مباشرة أو غ

ن إبداء رأيه  ا حالت بينه وب ى االعتقاد بأ هذا الشخص لغرض اتخاذ قرار بشأنه؛ بحيث تمنع هذه املصلحة أو العالقة، أو تؤدي إ

ى جميع طرق استغالل املمتلكات، أو اتخاذ قراره باستقالل وحياد ودون مراعاة هذه املصلحة أو العالقة. ك ما ينطبق هذا املفهوم ع

ى االستفادة من تلك املمتلكات، واملعلومات،  املؤسسةواملعلومات، والفرص الخاصة باملؤسسة (بغض النظر ما إذا كانت  م ع تع

 والفرص).

ى سبيل املثال  ي: -ال الحصر–وع ي مفهوم حاالت تعارض املصالح ما ي  يدخل 

  ر مباشر تأسيس شر ي شركة أو منشأة أخرى، تتعامل بشكل مباشر او غ كة أو مؤسسة فردية أو تملكه ألسهم أو حصص 

 .مع املؤسسة

 .ا ي إدار  قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة أيًا كان نوعها تتعامل مع املؤسسة، أو تو
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وثيقة سرية صنيف:الت  

  ا بشكل مباشر أو  املؤسسةبيع أو شراء أو توريد بضائع أو مواد تتعلق بأٍي من أنشطة ي تحقيق أعمالها وأنشط أو تساهم 

ر مباشر.  غ

  ا وال قد تستلزم تقديم ر عقار لصالح املؤسسة أو لصالح أي من أعمالها املتعلقة بتحقيق أنشط بيع أو شراء أو تأج

ر مباشر.  تعويض مادي بشكل مباشٍر أو غ

  

  األطراف ذوو العالقة

ن أو  أو املنبثقة  عضاء اللجانوأاملؤسسة  أمناءأعضاء مجلس   .أ م املتطوع   .أي من أقار

م  .ب ي املؤسسة أو أي من أقار ن    .كبار التنفيذي

م األمناء أو أعضاء اللجان املنبثقةاملنشآت اململوكة لعضو مجلس   .ج ن أو أقار   .أو أحد كبار التنفيذي

ا األمناءال يكون أي من أعضاء مجلس  املنشآت  .د م شريكًا ف ن أو أقار   .أو كبار التنفيذي

ن  األمناءالشركات ال يكون أي من أعضاء مجلس   .ه ا أو من كبار التنفيذي ي مجلس إدار م عضوًا  ن أو أقار أو كبار التنفيذي

ا   .ف

  

  

ى وجه التحديد، أو يجعل التعرف  -مهما كان مصدره أو شكله-أي بيان  البيانات الشخصية: ى معرفة الفرد ع من شأنه أن يؤدي إ

ر مباشرة، ومن ذلك: االسم، ورقم الهوية  ، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص الوطنيةعليه ممكًنا بصفة مباشرة أو غ

ر ذلك من والسجالت واملمتلكات الشخصية، وأرقام الحس ابات البنكية والبطاقات االئتمانية، وصور الفرد الثابتة أو املتحركة، وغ

  .البيانات ذات الطابع الشخ

  

  

  تمهيد الثانية:املادة 
ري بر  تؤمن اهة هو األساس الذي  "املؤسسة" مؤسسة صندوق موظفي (سابك) الخ ، وهو (املؤسسة)قامت عليه أن أداء العمل ب

ي التطور والنمو لتحقيق اهدافه تنطلقذات األساس الذي  ي الالئحة األساسية؛ مما يوجب  امنه للم قدمًا  ا  ى املنصوص عل ع

ن ن أعضاء مجلس األمناء وأعضاء اللجان املنبثقة من املجلس واإلدارة التنفيذية والعامل ي جميع األوقات بأرفع أن يتحلوا  واملتطوع

ر ا ي، معاي املسلوك األخال ى دون أدنى مساومة أو تفريط. ويجب  أينما كانت (املؤسسة)اعمال ومعامالت ي تأدية جميع  واالل ع

الشعور باألمان واالرتياح إلدراكهم أن جميع املسائل أصحاب املصالح غرس وترسيخ ثقافة ومفاهيم بيئة عمل تمنح  مجلس األمناء
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وثيقة سرية صنيف:الت  

ن  ام بالقوان ى من املتعلقة باالل ا، ولن تكون هناك تبعات سلبية ع واألنظمة ومراعاة أصول املمارسة املهنية السليمة ستتم معالج

ي حماية املستفيدين و  يبلغ بشأن احتمال وقوع مساس بمقتضيات   .(املؤسسة)قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات املهنة 

رشادكما قامت املؤسسة  ض  باالس ا اباملبادئ الرئيسة ال ي ري الصادر عن وزارة عل ي القطاع الخ ن  ي للعامل املوارد مليثاق األخال

ياالجتماعية والتنمية  البشرية   :و

ي النفس طاقة متجددة نحو العمل بإبداع وإتقان اإلخالص: ي تنمية املجتمع، مما يبعث    .التقرب هلل بالعمل، ثم خدمة الوطن واإلسهام 

اهة: ن املجتمع ال ري وفيما بينه وب ن اإلنسان، وفصل املصلحة الشخصية عن العمل، مما يعزز الثقة داخل العمل الخ   .الحذر مما يش

ي القول والفعل العدالة:   .حفظ الحقوق، ومنع التج والتفرقة، واالنصاف والتوازن 

ا، مع ا املسؤولية: امه التام باألنظمة؛ كي يؤدي مسؤولياته الدينية، والوطنية، إلزام املرء نفسه بما يجب عليه من أعمال وتبعا ل

  .واالجتماعية، واملهنية

ى مستويات الدقة قدر االستطاعة مع مراعاة األصول املهنية والكفاءة العلمية اإلتقان:   .أداء األعمال واملهام بأع

رام: ر القوي دون  إنزال الناس منازلهم، وتقدير جميع األطراف، مع رحمة الضعيف االح   .بالعمل واألنظمة املرعية إخاللوتوق

ي التضحية من أجل نفع املستفيد العطاء:   .تحقيق الرؤية التنموية للفرد واملجتمع، والتفاني 

 تضافر الجهود وتكاملها وتبادل العون؛ حيث ال يستطيع العامل أن ينجز مهامه دون التعاون مع اآلخرين. التعاون:
  

  

  أهداف امليثاقاملادة الثالثة: 

 م من الفهم التام الواضح والصحيح ألطر قواعد السلوك الوظيفي ن بما يمّكِ ي تزويد العامل وأخالقيات املهنة  والتطو

ا وأن يعملوا من خاللها. موا  م أن يل ا، ومتطلبات األداء السليم ال يتوجب عل  وأدبي

 يئة البشرية املؤسسةرد إتاحة الفرص املناسبة أمام موا رام و ى االح ي بيئة تقوم ع ن من العمل  ؛ وذلك باتخاذ كل ما يمّكِ

لة للعمل.  الظروف املواتية واملفضَّ

  ي والسلوك امل والوظيفي الذي تنشده املؤسسة من ن واألنظمة ومقتضيات األداء املثا ام املستمر بالقوان إقرار إطار لالل

ن، وتقديم  ن والضوابط التنظيمية.العامل ام بالقوان ى االل ي عالم يتصف بدرجة عالية من االنضباط والحرص ع  الحلول 

 ن ومستفيدي (املؤسسة)تحقيق الن ام التام بأفضل  مو من خالل كسب ثقة العامل ى االل من منطلق الحرص الدائم ع

ي القيم األخالقية والثوابت واملبادئ، ال تمثل أساسًا للسلوك  ن  ومعيارًا تعتمد عليه  (املؤسسة)امل املطلوب من العامل

اهة  (املؤسسة) ر األخالقية وموجبات ال ى املعاي ام بأع ي االل م، وذلك دونما أدنى مساومة أو تفريط   املهنية.ي تقويم أدا

  م املستفيدينتحقيق ثقة ى خصوصية بيانا أصحاب املصالح بمن ف الواجب  تحديد اإلجراءات والشروطو ، مواملحافظة ع

للحد من مقدار باملستفيدين  املؤسسةوضع إجراءات وتعليمات لتنظيم عالقة و  النظامية. اتباعها عند اإلخالل بحقوقهم

م.الضرر الذي   يلحق 
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  ٢٠ من ٥ صفحة  -م ٢٠٢٠ يونيو ٠١بتاريخ  األولاإلصدار  -المستفيدينالميثاق األخالقي للعاملين وتنظيم العالقة مع 

وثيقة سرية صنيف:الت  

  الباب الثاني

  أصحاب املصالححقوق 

  املادة الرابعة: الحقوق العامة للمستفيدين

 .املتاحة واملمارسات الوسائل بأفضل املستفيد يحتاجها ال الخدمة تقديم .١

رحاته وسماع له، املقدمة الخدمة عن املستفيد بآراء العناية .٢  .ونقلها مق

 .تعقيد دونما للمستفيد الخدمة تقديم تسهيل .٣

 .معنوياً  أو حسياً  يضره أو مشاعره، يجرح تصرف أي من والحذر املستفيد، كرامة حفظ .٤

ى بياناته الشخصية -) ١رقم (حقوق املستفيدين ملحق – املستفيد من االستئذان .٥ ي حدود ما هو مطلوب -ي الحصول ع

ي البحث وأخالقيات التوثيق، أثناء الصورة أخالقيات مراعاة مع اإلعالمي والنشر التصوير أو -نظاما  حالة دراسة أثناء االجتما

 .املستفيد

نلمستفيد إال ل البيانات الشخصيةعدم استخدام أي من  .٦ ىاملؤسسة  ي حدود ما يع  بحث حالة املستفيد. ع

 املتاحة والفرص الحقوق  وبيان الحاجة، عند له املقدمة الخدمة وشرح إلزام، دون  وتوجيه نصح من املستفيد يحتاجه ما تقديم .٧

امات له، ا عليه يتوجب ال واالل ى للحصول  تأدي  .الخدمة ع

ن عن البحث ي املبادرة .٨ ن من املتعفف  املؤسسة. لخدمات املحتاج

 .تح أو محاباة دون  املستفيدين خدمة ي العدل .٩

ه خاطره تطييب مع عدمه، من الخدمة استحقاقه ي املستفيد مع الصدق .١٠  .صالحه ي ملا وتوج

 .إلحاح أو عمل، ضغوط من ذلك يصاحب ما وتحّمل املستعجلة، الحاجات وأصحاب والكوارث األزمات مع الفوري التجاوب .١١

ره .١٢ ى بالتوكل تذك  .السبب فعل مع شؤونه جميع ي سبحانه هللا ع

 .ملواطنيه محبته وزيادة بوطنه، صلته تعميق .١٣

اك خصوصيته او االخالل بأي م .١٤ ي هذه املادة اإلبالغ عن ان ن واألنظمة ن الحقوق الواردة  فيما يتعلق باإلخالل بالقوان

ا). الخامس املتعلقة باملؤسسة (انظر الباب  املتعلق بطرق اإلبالغ وكيفية معالج

ى  .١٥ عدم اتخاذ أي إجراءات مسائلة أو تبعات نظامية ضد أي مستفيد جراء إبالغه بحسن نية حيال وقوع تؤكد املؤسسة ع

ي التحقيقات املتعلقة بتلك    .البالغاتمخالفات قانونية أو نظامية أو جراء املشاركة 
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وثيقة سرية صنيف:الت  

  العمل اخالقيات: الخامسةاملادة 
  

ن .١  أخالقيات الرؤساء مع العامل

 ن قدرات يرفع ما بكل االحتفاء م ويرتقي العامل  .بأدا

 ن، أحوال تقدير م حفظ مع املوقف، يتطلبه بما معهم والتعامل العامل  .كرام

 وإنصاف بعدل التعامل. 

 ن بحقوق  الوفاء  .واملعنوية املادية العامل

 واالبتكار املبادرة روح تشجيع. 

 ر من العمل فرق  إشراك ا األنسب واختيار القرارات بناء ي املديرين غ  .م

 ر األخطاء ي معهم والوقوف ألهله، النجاح نسبة  .املقصودة غ

 التواضع. 
 

ن مع الرؤساء .٢  أخالقيات املرؤوس

  ي املؤسسة وبما ال يخالف أي قانون او نظام أو أصول ات وفق التسلسل الوظيفي   مهنية.تقبل التوج

 .رهم والتعامل معهم بما تقتضيه اآلداب املرعية  توق

 .التعاون معهم إلنجاح العمل باألداء املتفاني والرأي الصادق 

 .تقديم النصيحة املهذبة، وإبالغهم عن أي مخالفة أو صعوبة أثناء العمل 
 

 

م . ٣ ن فيما بي  أخالقيات العامل

 ،ام بتعاليم الشريعة اإلسالمية وأحكامها ن  االل وبمقتضيات األعراف والتقاليد ال ال تخالفها فيما يخص التعامل ب

ن.  الجنس

 .رام  تعزيز روح األخوة، ونشر أجواء املودة واالح

 .االبتعاد عن مساوئ األخالق كالتنابز والغيبة والنميمة والتجسس والجدل العقيم 

 .نئة أو املواساة حسب املناسبة  التفاعل بال

  ر الئق.االعتذار الجميل  عن أي سلوك غ
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وثيقة سرية صنيف:الت  

  ي املطالبة بما تراه حسب السياسات املتبعة ن مع حفظ حق األطراف  ن العامل التعامل بحكمة مع أي نزاع يقع ب

 والطرق النظامية.

 .م وخصائصهم اإليجابية  مراعاة اهتمامات الزمالء ومزاياهم واإلشادة بمنجزا

 ى شؤون العمل وف ن ع ن الجنس  يما يخدمه فقط.اقتصار التواصل ب

 .ن فيما يخدم املؤسسة واملستفيد رات والتجارب املهنية وزيادة مهارات العامل ى نقل الخ  الحرص ع

  
ناملوردين املادة السادسة: حقوق    واملستفيدين االعتباري

ي  .١ ي املؤسسة مع األخذ  ريات املعتمدة  ي الفنيةإن ترسيه العقود وأوامر الشراء يتم وفقا إلجراءات املش  االعتبار النوا

ي العطاءات املقدمة ن املؤسسة واملورد.، والتجارية  ي القانونية ال توضح العالقة ب  بحيث تتضمن جميع النوا

تتضمن ، بحيث من مجلس األمناء ئحة العطاء واملنح املعتمدةال ل اً مستفيدين االعتبارين تتم وفقلل الدعمإبرام االتفاقيات إن  .٢

ن املؤسسة هذه االتفاقيات  ي القانونية ال توضح العالقة ب امات واملستفيد االعتباري بما جميع النوا يضمن حقوق وال

  جميع األطراف. 

رمها املؤسسة مع املوردين .٣ ي جميع العقود واالتفاقيات ال ت ن تحديد طريقة وإجراءات التسوية   .واملستفيدين االعتباري

ي حل الخال  .٤ ي   فات وديًا بما يحفظ مصالح املؤسسة. الس

ن تسهيل عمليات التبليغ وسرعة معالجة شكاوى املوردين .٥   .واملستفيدين االعتباري
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  ٢٠ من ٨ صفحة  -م ٢٠٢٠ يونيو ٠١بتاريخ  األولاإلصدار  -المستفيدينالميثاق األخالقي للعاملين وتنظيم العالقة مع 

وثيقة سرية صنيف:الت  

  الباب الثالث

  سياسة تنظيم تعارض املصالح

  

  املادة السابعة: تمهيد 

  

ن املصالح الشخصية ألعضاء مجلس  ر مباشرة، ب ألعضاء  أو األمناءترى املؤسسة احتمالية حدوث تداخل، بصورة مباشرة أو غ

م  األمناءلجان مجلس  ن نزاه م أي أنشطة اجتماعية أو مالية وب ي املؤسسة أثناء ممارس ن  رهم من العامل أو اإلدارة التنفيذية أو غ

ي أداء أعمالهم. ي املصالح وال يمكن أن تؤثر  م للمؤسسة مما قد ينشأ معه تعارض    أو وال

  

ن وذلك من خالل وض ى الوصول لثقة الداعم دف املؤسسة إ ى تنظيم التعامل مع حاالت لذلك،  دف إ ع هذه السياسة وال 

ي أداء أعضاء مجلس  رهم  األمناءتعارض املصالح الواقعة أو املحتمل وقوعها وال يمكن أن تؤثر  أو لجانه أو اإلدارة التنفيذية أو غ

ى تنظيم استخد ن مع املؤسسة عند تعاملهم مع املؤسسة. كما تعمل املؤسسة ع ام موارد وأصول املؤسسة بفاعلية من العامل

ن  ن املصالح الشخصية للعامل ا وأهدافها والكشف عن أي حاالت تعارض ب   .واملؤسسةلتحقيق رسال

  

ا بالسياسات واإلجراءات ااملؤسسة تضع  واملستفيدين وأعضاء لجانه املنبثقة  األمناءأعضاء مجلس لواضحة ال تنظم عالقا

ن ن واملتطوع رهموا واملوظف سياسات ولوائح واإلجراءات الداخلية  ، بما يكفل حقوق املؤسسة وكافة هذه األطراف. وتشكلملوردين وغ

ي تحديد حقوق وواجبات جميع  -بما ال يخالف أي قانون أو نظام–للمؤسسة    هذه األطراف.املصدر األساس 

  

 النطاق والتطبيقاملادة الثامنة: 
ي اململكة العربية السعودية وال تحكم حاالت  -ال أن تحل محل-تأتي هذه السياسة مكملًة  ا  لكل التشريعات واألنظمة املعمول 

ى الالئحة األساسية للمؤسسة ونظام الجمعيات واملؤسسات األهلية والئحته التنفيذية وامليثاق  ي تعارض املصالح، باإلضافة إ األخال

ن ي، واألنظمة واللوائح ذات الصلة. ي ال للعامل ر الرب م و قطاع غ ى جميع األطراف ذوي العالقة بما ف تسري أحكام هذه السياسة ع

  للمؤسسة.، واللجان التابعة له، واإلدارة التنفيذية األمناءأعضاء مجلس 
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  ٢٠ من ٩ صفحة  -م ٢٠٢٠ يونيو ٠١بتاريخ  األولاإلصدار  -المستفيدينالميثاق األخالقي للعاملين وتنظيم العالقة مع 

وثيقة سرية صنيف:الت  

 أحكام عامةاملادة التاسعة: 
ر هذه السياسة واإلشراف  .١ ى مجلس األمناء تفس ا وإجراء التعديالت الالزمة يتو ا والتأكد من تنفيذها والعمل بموج عل

ا.  عل

م أعضاء مجلس  .٢ ى األطراف ذوو العالقة بما ف ولجانه واإلدارة التنفيذية، كما تنطبق كذلك  األمناءتنطبق هذه السياسة ع

ي  ن  رهم من العامل ى غ  .املؤسسةع

بمراجعة حاالت تعارض املصالح  -يتعارض مع اختصاصات أي لجنة اخرى بما ال –يقوم املسؤول عن تلقي البالغات  .٣

ا  رح ان تجر ى مجلس األمناء املؤسسةوالتعامالت املق  .مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياته حيال ذلك إ

ام نموذج  –ة يقوم مجلس األمناء بالتحقق من عدم وجود تعارض مصالح ألعضاء مجلس األمناء أو أعضاء لجانه املنبثق .٤ ال

ن  .-)٢رقم ( امللحق العامل

ى تعارض مصالح وذلك .٥ ي حالة تعارض مصالح إال إذا قرر مجلس األمناء أن الحالة تنطوي ع فيما يخص  ال يكون الشخص 

ر أو تعامالت أعضاء مجلس األمناء واإلدارة التنفيذية ن تعامالت املؤسسة مع الغ ى أال يكون للعضو  والعامل ي املؤسسة ع

ي القرار املتخذ.صاح  ب املصلحة صوت 

م صاحب املصلحة املتعارضة بتصحيح وضعه وبجميع  األمناءعندما يقرر مجلس  .٦ أن حالًة ما تشكل تعارض مصالح، يل

ى لجنة اإلشراف ومن ذلك عرض حالة التعا اإلجراءات ال يقررها مجلس األمناء واتباع اإلجراءات املنِظمة لذلك رض ع

 .العليا لالطالع وابداء الرأي حيالها

ى مخالفي هذه  .٧ ي إيقاع الجزاءات ع يمن  السياسةللمؤسسة الحق  ن  وفقا لسياسة املخالفات والجزاءات  املؤسسة العامل

ام صاحب املصلحة -املعتمدة  كما يحق   -جلس املتعارضة بتصحيح وضعه وفق اإلجراءات ال يقررها املي حال عدم ال

ا او  -بحسب ما يراه للمجلس ن لد ن من العامل رهم إحالة املخالف لمطالبة بالتعويض عن األضرار لللجهات املختصة  ،من غ

امهم بأحكام هذه السياسة.  ال قد تنجم عن عدم ال

ر املباشرةاملباشر  –بالتعاقدات أو املعامالت أو املصلحة باإلفصاح عن بيان يقوم مجلس األمناء  .٨ ن -ة او غ  املؤسسة ال تتم ب

م ا أو أي طرف ذي عالقة  ن لد ي السنوي ي  والعامل  .التقرير املا

ن  .٩ ي.  و منصب رئيس مجلس األمناء ال يجوز الجمع ب   منصب املسؤول املا

   

alzowaimilm
Rectangle



 

 

 
  ٢٠ من ١٠ صفحة  -م ٢٠٢٠ يونيو ٠١بتاريخ  األولاإلصدار  -المستفيدينالميثاق األخالقي للعاملين وتنظيم العالقة مع 

وثيقة سرية صنيف:الت  

امات املرتبطة املادة العاشرة:  ن باألحكام العامة واالل   ي املؤسسةالعامل

ي للمؤسسة والتقيد بأحكامه، وأي تحديثات تطرأ عليهاالطالع  .١ ى امليثاق األخال   .ع

م  .٢ رتبة عل امات امل م هذه السياسة املنصب لتحقيق مصالح خاصه، والقيام باألعمال واالل عدم استغالل من تنطبق عل

ن مصالح املؤسسة وم ي أو محتمل ب ى نحو مستقل وخال من أي تعارض فع صالحهم الشخصية، وأن تجاه املؤسسة ع

ى أي مصلحة أخرى وفق متطلبات هذه السياسة   .تقدم دومًا مصلحة املؤسسة ع

ى حيادية األداء أو القرارات املتخذة.  .٣ ر ع ى التأث   اإلفصاح عن حاالت تعارض املصالح واجتناب أي عمل أو دور قد يؤدي إ

ىتجنب الحاالت ال تؤدي  .٤ م ه إ ذه السياسة مع مصالح املؤسسة والتعامل معها وفقًا لهذه تعارض مصالح من تنطبق عل

  .السياسة واألنظمة واللوائح ذات العالقة

اهة واملسؤولية .٥ ام بقيم العدالة وال ا واالل   .عدم إساءة استخدام أصول وخدمات املؤسسة ومرافقها وممتلكا

ر املع .٦ ا غ ى سرية املعلومات ذات الصلة باملؤسسة وأنشط ى أي شخص أو استغاللها لتحقيق الحفاظ ع ا إ لنة وعدم إفشا

  .مصالح شخصية

ر مباشر-أو االستفادة  عن استغاللاالمتناع  .٧ ا أو الفرص  -بشكل مباشر أو غ من أي من أصول املؤسسة أو معلوما

ا، ويشمل ذلك الفرص االستثمارية ال تدخل ضمن أنشطة املؤسسة، أو ال ترغب املؤسسة  االستثمارية املعروضة عل

ا   .ي االستفادة م

ي  .٨ ى تعارض  عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعامالت تجارية مع املؤسسة، إذا كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إ

 املصالح.
  

امات اإلضافية املرتبطة بأعضاء مجلس املادة الحادية عشر:  وأعضاء اللجان املنبثقة عن  األمناءاألحكام واالل

  املجلس

ى  .١ ى عضو مجلس األمناء او عضو اللجنة املنبثقة عنه أن يمارس مهامه بأمانة ونزاهة، وأن يقّدم مصالح املؤسسة ع يجب ع

  .مصلحته الشخصية، وأال يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة

ى عضو مجلس األمناء وعضو اللجنة املنبثقة أن يتجنب حاالت .٢ تعارض املصالح، وأن يقوم بإبالغ املجلس بحاالت  يجب ع

ى مجلس األمناء أو اللجنة عدم إشراك  ي املوضوعات املعروضة عل املجلس، وع ي حياده عند النظر  التعارض ال قد تؤثر 
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  ٢٠ من ١١ صفحة  -م ٢٠٢٠ يونيو ٠١بتاريخ  األولاإلصدار  -المستفيدينالميثاق األخالقي للعاملين وتنظيم العالقة مع 

وثيقة سرية صنيف:الت  

ي اجتماعات مجلس األمناء أو ا ى هذه املوضوعات  ي التصويت ع ي املداوالت، وعدم احتساب صوته  جتماعات هذا العضو 

  .اللجنة

إذا تخلف عضو مجلس األمناء أو عضو اللجنة عن اإلفصاح عن تعارض املصالح، كان للمؤسسة أن تطالبه أمام الجهة  .٣

  .القضائية املختصة بالتعويض املناسب

أن  -من مجلس األمناء بموافقة خطيةإال - أو ألي طرف ذي عالقة ال يجوز لعضو مجلس األمناء أو عضو اللجنة املنبثقة .٤

ا  ي األعمال ال قد ينشأ ع ي األعمال والعقود ال تتم لحساب املؤسسة وذلك  ر مباشرة  تكون له مصلحة مباشرة أو غ

ي املصالح،  ى القرار  وال يجوز تعارض  ي التصويت ع راك  ي تلك املداوالت وال االش الذي أو التوصية لهذا العضو املشاركة 

ي هذا الشأن  ي حال مخالفة عضو مجلس األمناء أو عضو اللجنة لذلك، فإن أو اللجنة املعنية، األمناء مجلس  منيصدر  و

  للمؤسسة أن تطالبه أمام الجهة القضائية املختصة بالتعويض املناسب. 

م األمناءال يجوز لعضو مجلس  .٥   -من مجلس األمناء بموافقة خطيةإال - أو عضو اللجنة املنبثقة أو ألي طرف ذي عالقة 

ر مباشر-أن يستغل أو يستفيد  ا أو الفرص االستثمارية  -بشكل مباشر أو غ من أي من أصول املؤسسة أو اعمالها أو معلوما

ي االستفادة  ا ويشمل ذلك الفرص االستثمارية ال تدخل ضمن أنشطة املؤسسة، أو ال ترغب املؤسسة  املعروضة عل

ى عضو املجلس أو ع ا، ويسري الحظر ع بطريقة مباشرة -ضو اللجنة الذي يستقيل ألجل استغالل الفرص االستثمارية م

ر مباشرة ا أثناء عضويته بمجلس األمناء أو اللجنة املنبثقة -أو غ ا وال َعِلم  ي االستفادة م   .ال ترغب املؤسسة 

ى عضو مجلس األمناء وعضو اللجنة لعضو مجلس األمناء أو عضو اللجنة املنبثقة املوافقةإذا رفض مجلس األمناء منح  .٦ ، فع

 .مجلس أمناء يقررهاأوضاعه طبقًا لإلجراءات ال  تصحيحاملنبثقة 
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  ٢٠ من ١٢ صفحة  -م ٢٠٢٠ يونيو ٠١بتاريخ  األولاإلصدار  -المستفيدينالميثاق األخالقي للعاملين وتنظيم العالقة مع 

وثيقة سرية صنيف:الت  

  الباب الرابع

ى سرية املعلومات   حماية الخصوصية / املحافظة ع

  املادة الثانية عشر: تمهيد 

ي املؤسسة أهمية قصو  ن أو أصحاب املصالح اآلخرين  ى تو للبيانات الشخصية سواء كانت للمستفيدين بوجه خاص أو العامل

ى التعامل معها وفقا للسياسات واإلجراءات الداخلية ي مجال حفظ البيانات للمؤسسة   وتحرص ع ا  ر املتعارف عل وتطبيق املعاي

ا داخل ا ن واألنظمة، وتتعامل بجدية مع أي بالغ وبما ال يتعارض مع أي قانون أو نظام، وتحتفظ  ام بالقوان دف االل ملؤسسة 

يتعلق بإساءة استخدام البيانات الشخصية، أو أي خرق يتعلق بالبيانات الشخصية ألصحاب املصالح بشكل عام وبوجه خاص 

ن ا جميع العامل ى  البيانات الشخصية للمستفيدين، وتلزم املؤسسة من جان ن نموذالتوقيع ع ام العامل بما  )٢رقم (ملحق ج ال

م أعضاء مجلس األ  ن ف ي القدر الالزم من الحرص والعناية واالهتمام لحماية البيانات الشخصيةوتمناء وأعضاء اللجان والعامل ، و

ر املصرح لهم ا لغ ا واستغاللها وإساءة استخدماها واإلفصاح ع   .وذلك بما يحول دون الحصول عل

 
   مسؤولية املؤسسة تجاه سرية املعلوماتاملادة الثالثة عشر: 

ام مع اإلملام .١ ن االل ى باملحافظة املتعلقة واألنظمة بالقوان ن املعلومات وسرية الخصوصية ع ي القوان  تنطوي  ال واألنظمة و

ى  .الشخصية واملعلومات الخاصة البيانات تنظيم ضوابط ع

ا الشخصية البيانات جمع .٢  أو نظام أي أو تحديث تأسيس قبل فقط، املشروعة العمل ألغراض وذلك واستخدامها ومعالج

ا أو استخدامها أو الشخصية املعلومات لجمع منظومة ا اإلفصاح / إفشا ام من التأكد يجب أو نقلها، ع  بجميع التام االل

ي .الشخصية البيانات مع بالتعامل واملتطلبات القانونية والنظامية املتعلقة الشروط  النصح التماس يجب التأكد عدم حالة و

 من مجلس األمناء أو من يوكل إليه املجلس هذه املهمة. والتوجيه

ى الحصول  عملية حصر .٣ ا والدخول  الشخصية البيانات ع ى إل ا حاجة ي هم من ع  .العمل املشروعة ألغراض إل

ي .٤ ر ملنع والحذر والحيطة الحرص تو ى الوصول  من لهم املصرح غ ا أثناء والوصول  الشخصية البيانات إ ا إل  ومنع معالج

ئ الضياع ر التلف أو املفا  .الشخصية للبيانات املقصود غ

ى بيانات شخصية استخدام اكتشاف حالة ي املختص البالغات مسؤول أورئيس املجلس أو رئيس لجنة املراجعة  إخطار .٥  ع

ى الذي للنظام األمنية الحماية أن اكتشاف حالة ي أو السياسة هذه مع يتعارض نحو  قد الشخصية البيانات يحتوي ع

ا يؤثر أو ددها ملا تتعرض أو تعرضت  .ف
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  ٢٠ من ١٣ صفحة  -م ٢٠٢٠ يونيو ٠١بتاريخ  األولاإلصدار  -المستفيدينالميثاق األخالقي للعاملين وتنظيم العالقة مع 

وثيقة سرية صنيف:الت  

ي ذلك بيانات ومعلومات املستفيدين  .٦ -عدم افشاء أو إساءة استخدام أي بيانات او معلومات املؤسسة الداخلية بما 

ر ن -للمصلحة الشخصية او مصلحة الغ ى هذه البيانات واملعلومات من التسرب والتعامل معها وفقا للقوان ، واملحافظة ع

ي حدود حاجة العمل.    واألنظمة و

  

  املادة الرابعة عشر: مخاطر حماية البيانات الشخصية 
ن أن يدرسوا بعناية عوامل املخاطرة املحددة ادناه، علما  ن او املحتمل م املستفيدين الحالي ى كل صاحب مصلحة بما ف ي ع ينب

البيانات الشخصية، بل إنه من املمكن بأن هذه املخاطر ال تشمل جميع املخاطر ال يمكن أن تواجهها (املؤسسة) فيما يخص حماية 

را  ر جوهرية من املمكن ان تؤثر تأث رها (املؤسسة) غ ي، أو قد تعت ي الوقت الحا وجود مخاطر إضافية ليست معلومة (للمؤسسة) 

م لدى املؤسسة جوهريا ى حماية بيانا ي: ع ى سبيل املثال ال الحصر) ما ي   ، ومن ضمن املخاطر (ع

  قة األمنية وابطالض كفاءةعدم ى املطبَّ ريد املتعلقة الضوابط مثل الشخصية البيانات ع روني بال  األخرى  الطرق  أو  االلك

ا االطالع أمر يعنيه ال ملن الشخصية املعلومات لتوزيع ى املشتملة املطبوعات ترك أو عل  العمل أماكن ي شخصية بيانات ع

ى الشخصية البيانات وتخزين حفظ أو املفتوحة رفر (خادم جهاز ع  أشخاص قبل من عليه والدخول  إليه الوصول  يمكن) س

ى اطالعهم ضرورة أي تقت ال ى أو البيانات ع ر تكون  وال املحمولة التخزين وسائط إحدى أو محمول  حاسوب ع ، محمية غ

ي جمع وحفظ والتعامل مع البيانات الشخصية ولكن هذا ال يع عدم حدوث  ر  ى املعاي ى اتباع اع وتحرص املؤسسة ع

ر أي خرق  ى إساءة استخدام البيانات الشخصية للمعاي ر املطبقة من قبل املؤسسة مما قد يؤدي إ   .من قبل الغ

  ا املؤسسة البياناتقد تقوم املؤسسة بمشاركة بعض او كل وذلك لخدمة املستفيد او  الشخصية مع أطراف ترتبط 

ر فاعلية  ري  لاملرخص له بالعم االعتباري ستفيد املاملوردين و الجهات الحكومية أو كصاحب املصلحة بصورة أك وقد ال الخ

ر من يكفي ما األطرافهذه  يكون لدى ى املفروضة والقيود األمنية الحماية تداب وتختلف عن  البيانات الشخصية استخدام ع

ى إساءة استخدام البيانات الشخصية. ذلك قد يؤديالطرق املستخدمة لدينا،    إ

 ي كشف أي معلومات للجهات املختصةاملؤسسة حتفظ ت ي كل األوقات  ام بأي بالحق  ، عندما يكون ذلك ضرورًيا لالل

  .قانون أو نظام أو طلب حكومي

  

ي الباب الخامس من  ر القنوات املحددة  م املستفيدين اإلبالغ الفوري ع ى أصحاب املصالح بمن ف وللحد من هذه املخاطر يجب ع

ر القنوات املتاحة لهم عن أي مخالفات قائمة أو وشيكة أو محتملة، وكلما كان التصدي للمخالفة مبكرًا تكون النتيجة  هذا امليثاق ع

  .عأسر أفضل واملردود 
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  ٢٠ من ١٤ صفحة  -م ٢٠٢٠ يونيو ٠١بتاريخ  األولاإلصدار  -المستفيدينالميثاق األخالقي للعاملين وتنظيم العالقة مع 

وثيقة سرية صنيف:الت  

  الباب الخامس

ن ام بالقوان   واألنظمة اإلبالغ عن عدم االل

  

ناملادة الخامسة عشر:  ام بالقوان   اإلبالغ عن عدم االل

م  ي وجود آلية فعالة تسمح ألصحاب املصالح بما ف ن واألنظمة  ام بالقوان ي مجال االل يتمثل جوهر الثقافة التنظيمية الفعالة 

ن واملستفيدين  امالعامل ر  باإلبالغ عن عدم االل ي بيئة عمل تخلو تمامًا من املسائلة الناتجة عن هذا التعب ن واألنظمة وذلك  بالقوان

والتصدي لها بالقدر الالزم من السرعة والفعالية. وتقع علينا جميعًا مسؤولية اإلبالغ بشأن  البالغاتكن من معالجة تلك مما يم

ي أسرع وقت ممكن ال سيما وان عدم التمكن  ى أن يتم اإلبالغ  احتمال وقوع مخالفات قانونية ونظامية أو بشأن وقوعها بالفعل ع

م املستفيدين واملجتمعات من اإلبالغ من شأنه أن يف  ا وأصحاب املصاح بما ف ى املؤسسة ومنسوب رة ع ى تداعيات سلبية خط إ

ا   .ال نعمل ف

ر أو إساءةبحسن نية (ونؤكد أن إدارة املؤسسة تمنع منعًا باتًا اتخاذ أي إجراءات مسائلة أيًا كان نوعها  ومن خالل قنوات  وبدون تشه

ى التصدي لتلك املخالفات. ) تقديم البالغات املعتمدة من املؤسسة ى إزاء إثارة وجود مخالفات قانونية أو نظامية أو املساعدة ع ويتو

عن البيانات والتحليالت املجمعة من واقع البالغات ال يتم تقديمها دورية ملجلس األمناء تقارير  مسؤول تلقي البالغات رفع

  بشأن تلك التحقيقات. اءات التصحيحية ال يتم اتخاذهابشأن تلك البالغات واإلجر  والتحقيقات ال يتم إجراؤها
  

  املادة السادسة عشر: قنوات تقديم البالغات

ن واألنظمة  ام بالقوان تقديم البالغات تشمل القنوات ال من خاللها يتم تقديم البالغات املتعلقة باالمتثال وبمظاهر عدم االل

ن من مجلس األمناء ى الهاتف  ملسؤول البالغات املع ى  ٠١١٢٢٥٩١٣٢رقم عن طريق االتصال ع روني ع أو ارسال بريد الك

Berr@sabic.com   ى ، اإلشراف العليا، او اخطار مجلس األمناء مباشرة أو ابالغ أي من أعضاء مجلس األمناء أو أعضاء لجنة ع

ي حال ثبوته الرفع ملجلس األمناء التخاذ اإلجراءات املناسبة ، أن يتم إحالة جميع البالغات للجنة املراجعة للتحقق من البالغ و

ن واألنظمة  ام بالقوان ى سبيل املثال ال الحصر؛ وتشمل مظاهر عدم االل او سوء استخدام بيانات املستفيدين مخالفة األنظمة و ع

ى  ر العادل ألصول املؤسسة الحصول ع م جسديًا او معنويًا او إساءة استخدام أصول املؤسسة، االستخدام غ الحاق الضرر 

ر ترخيص  ا (بغ ي االعمال والعقود او استغالل الفرص االستثمارية ال تنوي املؤسسة ان تدخل ف ر مباشرة  مصلحة مباشرة او غ

رها.بحسب األحول املنصوص عل ن او املؤسسة وغ ي هذا امليثاق) الحاق الضرر بالعامل   ا 

ر أي من القنوات  ر القنوات املحددة ع رهم سرعة اإلبالغ الفوري ع ن وغ يب املؤسسة بكل أصحاب املصالح من مستفيدين وعامل و

  املتاحة عن أي مخالفات قائمة أو وشيكة أو محتملة.
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  ٢٠ من ١٥ صفحة  -م ٢٠٢٠ يونيو ٠١بتاريخ  األولاإلصدار  -المستفيدينالميثاق األخالقي للعاملين وتنظيم العالقة مع 

وثيقة سرية صنيف:الت  

  

  الباب السادس

  غسل األموال

  املادة السابعة عشر: سياستنا

ي نشاطات إجرامية  ن  قد يحاولون  –مثل اإلرهاب وترويج املخدرات والرشوة وتزوير العمالت واألوراق املالية  –إن األشخاص املتورط

ا وطمس معاملها أو جعلها تبدو مشروعة ى "غسيل" عائدات نشاطهم اإلجرامي أو مردودات جرائمهم بغرض إخفا . هذا ما اللجوء إ

ر من مئة دولة تشريعات  ي االقتصاد العاملي، حيث سنَّت أك يطلق عليه مسم "غسيل األموال" والذي أصبح يمثل مشكلة متنامية 

ن تمنع استالم ومعالجة عائدات النشاط اإلجرامي وتضع من يقوم بذلك تحت طائلة املساءلة القانونية باعتباره ارتكب جريمة  وقوان

ا  ي تمويل نشاطات إرهابية وهذا يعاقب عل ي سياق ذي صلة، هنالك أموال مكتسبة بطريقة مشروعة يمكن استخدامها  القانون. و

ي بعض األحيان مسم غسيل األموال    ." العكس"ما يطلق عليه 

  

ي فإن امل ن مكافحة غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب. وبالتا م املؤسسة باالمتثال التام لجميع قوان ؤسسة لن تمارس أي نشاط إال تل

ن ذوي سمعة طيبة يزاولون نشاطات تجارية مشروعة وبتمويل من مصادر مشروعة. واملطلوب من مجلس األمناء  مع موردين او داعم

ن مع املؤسسة من  ى املتعامل ا تحري الحرص الواجب للتعرف ع ى ف تطبيق إجراءات مراجعة مالية وقانونية وإدارية فعالة يرا

ر أ ى أساس تحليل املخاطر مع اتخاذ الخطوات املعقولة للكشف عن أشكال املدفوعات املشبوهة وغ رهم ع صحاب مصالح وغ

ي دائرة الخطر  ي الكشف عن العالقات واملعامالت ال تضع املؤسسة  ا. إن الفشل  املقبولة ومنع تلك املدفوعات وقطع الطريق عل

ا  املتعلق باالرتباط بعمليات غسيل رتب عليه تبعات وعواقب وخيمة من شا ر مشروعة سوف ت األموال أو استخدامها بطريقة غ

ر سمعة املؤسسة فضاًل عن مخاطر الوقوع تحت طائلة املساءلة القانونية واملالحقة القضائية   .تدم

  

  املادة الثامنة عشر: مسؤوليتنا

ا وال تحظر غسيل  ن املعمول  ام بجميع القوان تق بوجوب اإلبالغ عن  األموال وتمويل ودعم األنشطة اإلرهابية والاالل

ى كل  ن داخل املؤسسة،  معرفة كيفية تطبيق تلك وأعضاء اللجان مجلس األمناءأعضاء املعامالت النقدية املشبوهة. يجب ع القوان

ى و  ن مع املؤسسةتطبيق اإلجراءات املالئمة "للتعرف ع راخيص التأكد من ن". املتعامل ن مع املؤسسة كوجود ال ظامية املتعامل
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  ٢٠ من ١٦ صفحة  -م ٢٠٢٠ يونيو ٠١بتاريخ  األولاإلصدار  -المستفيدينالميثاق األخالقي للعاملين وتنظيم العالقة مع 

وثيقة سرية صنيف:الت  

ن بحسب الالئحة األساسية  والتصاريح وسجل تجاري سارية املفعول للموردين، وتراخيص وقوائم مالية للجهات االعتبارية من الداعم

ي و  .ووجود قوائم مالية وتراخيص ألي مستفيد اعتباري للمؤسسة،  فيما يتعلق بصيغ  سسةاملؤ إتباع القواعد التنظيمية املقررة 

ى أنواع املدفوعات ال أصبحت مرتبطة بغسيل األموال  الدفع وأشكال السداد املقبولة مع التعرف مثل األوامر املالية املتعددة (ع

ر السياحية أو الشيكات الصادرة باإلنابة عن  أو الشيكات ي مجهول أو املبالغ النقدية الغ  تق ) ومراعاة األحكام المن طرف خار

ا نظام مكافحة غسل األموال،  ي، وم ي اململكة ذات الشق املا ى املؤسسةا األنظمة السارية    :بوجه خاص اتخاذ اآلتي وع

ي مقرها بالسجالت واملستندات املالية وملفات الحسابات واملراسالت املالية وصور وثائق الهويات الوطنية  .١ االحتفاظ 

ن وأعضاء مجلس  ن معها ماليا بشكل مباشر، ملدة ال تقل عن عشر سنوات من للمؤسس ا واملتعامل ن ف األمناء والعامل

اء التعامل.  تاريخ ان

ي أن األموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات  .٢ إذا توافرت لدى املؤسسة أسباب معقولة لالشتباه 

ا ستس ا اتخاذ اإلجراءات اآلتيةغسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أ ي العمليات السابقة فعل  :تخدم 

 .وبشكل مباشر فوراالداخلية  وزارةإبالغ وحدة التحريات املالية لدى   .أ

ا عن تلك  .ب ذات الصلة، راف الحالة واألط إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات واملعلومات املتوافرة لد

 .وتزويد وحدة التحريات املالية به

معدم   .ج ات حول نشاطا ن معها من وجود ش  .تحذير املتعامل

ي مسؤوال عن التدقيق .٣ امجعة ار وامل يكون املشرف املا املنصوص  الجرائمكافية لكشف أ ي من  ، مع تزويده بمواردواالل

ي نظام مكافحة غسل األموال. ا   عل
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  ٢٠ من ١٧ صفحة  -م ٢٠٢٠ يونيو ٠١بتاريخ  األولاإلصدار  -المستفيدينالميثاق األخالقي للعاملين وتنظيم العالقة مع 

وثيقة سرية صنيف:الت  

  الباب السابع

  أحكام ختامية

  

  الالئحةاملادة التاسعة عشر: مراجعة 

يخضع هذا امليثاق للمراجعة الدورية بغرض تطويره وتحديثه بما يتما مع األنظمة واللوائح ذات العالقة ووفق ما يراه املجلس، 

  وال يتم تعديل امليثاق إال بموافقة من مجلس األمناء.
  

  املادة العشرون: النفاذ

  األمناء.يكون هذا امليثاق نافذ من تاريخ املوافقة عليه من مجلس 
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  ٢٠ من ١٨ صفحة  -م ٢٠٢٠ يونيو ٠١بتاريخ  األولاإلصدار  -المستفيدينالميثاق األخالقي للعاملين وتنظيم العالقة مع 

وثيقة سرية صنيف:الت  

  )١ملحق رقم (

  حقوق املستفيد

  (افراد)

  : تمهيد أوالً 

ري  والتنمية االجتماعية سجل رقم  املوارد البشريةبر "املؤسسة" مؤسسة أهلية معتمدة من وزارة –إن مؤسسة صندوق موظفي (سابك) الخ

ا األساسية املعتمدة من الجهة املختصة. وتقد٢١(" ري وفقا لالئح ى العمل الخ دف إ ا، وألغراض دراسة  م")  الدعم للمستفيدين من خدما

ي اململكة العربية السعودية تم تصميم  ن واألنظمة  لتوضيح حدود  امللحقهذا حالة املستفيد واستخدام بياناته الشخصية وفقا للقوان

  استخدام املؤسسة لبيانات املستفيد الشخصية وكيفية التعامل معها وبيان حقوق املستفيد بوجهة عام. 

  

أن استحقاق املستفيد يخضع ال يع تزويد املؤسسة ببيانات املستفيد الشخصية استحقاقه ألي دعم او خدمات تقدمها املؤسسة، حيث 

ي حالة استحقاق املستفيد للدعم أو أي من خدمات املؤسسة ال تقدمها فإنلسياسات املؤسسة  سوف يتم التواصل مع  هالداخلية، و

ي ذلك ر املستفيد    .امللحقالتمهيد أعاله جزء ال يتجزأ من ، يعت

  

  الحقوق العامة للمستفيد: ثانياً 

 .املتاحةواملمارسات  الوسائل بأفضل املستفيد يحتاجها ال الخدمة تقديم .١

رحاته وسماع له، املقدمة الخدمة عن املستفيد بآراء العناية .٢  .ونقلها مق

 .تعقيد دونما للمستفيد الخدمة تقديم تسهيل .٣

 .معنوياً  أو يضره حسياً  أو مشاعره، يجرح تصرف أي من والحذر املستفيد، كرامة حفظ .٤

ى بياناته الشخصية من االستئذان .٥ ي الحصول ع مراعاة  مع اإلعالمي والنشر التصوير أو -ما هو مطلوب نظاماي حدود -املستفيد 

ي البحث وأخالقيات التوثيق، أثناء الصورة أخالقيات  .املستفيد دراسة حالة أثناء االجتما

ى بحث حالة املستفيد. .٦ ن املؤسسة ع ي حدود ما يع  عدم استخدام أي من البيانات الشخصية للمستفيد إال 

 له، املتاحة والفرص الحقوق  وبيان الحاجة، عند له الخدمة املقدمة وشرح إلزام، دون  وتوجيه نصح من فيداملست يحتاجه ما تقديم .٧

امات ال ا عليه يتوجب واالل ى للحصول  تأدي  .الخدمة ع

ن عن البحث ي املبادرة .٨ ن من املتعفف  املؤسسة. لخدمات املحتاج

 .تح أو محاباة دون  املستفيدين خدمة ي العدل .٩

ه تطييب خاطره مع عدمه، من الخدمة استحقاقه ي املستفيد مع الصدق .١٠  .صالحه ي ملا وتوج

 .إلحاح أو عمل، ضغوط من ذلك يصاحب ما املستعجلة، وتحّمل الحاجات وأصحاب والكوارث األزمات مع الفوري التجاوب .١١
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  ٢٠ من ١٩ صفحة  -م ٢٠٢٠ يونيو ٠١بتاريخ  األولاإلصدار  -المستفيدينالميثاق األخالقي للعاملين وتنظيم العالقة مع 

وثيقة سرية صنيف:الت  

ره .١٢ ى بالتوكل تذك  .السبب فعل مع شؤونه جميع ي سبحانه هللا ع

 .ملواطنيه محبته وزيادة بوطنه، صلته تعميق .١٣

ي هذا حق  .١٤ اك خصوصيته او االخالل بأي من الحقوق الواردة  ن واألنظمة املتعلقة او  امللحقاإلبالغ عن أي ان اإلخالل بالقوان

ى الهاتف باملؤسسة  ى  ٠١١٢٢٥٩١٣٢رقم عن طريق االتصال بمسؤول البالغات ع روني ع  Berr@sabic.comأو ارسال بريد الك

ى أن يتم او التواصل مع أي من أعضاء مجلس أمناء املؤسسة ي حال  إحالة ع جميع البالغات للجنة املراجعة للتحقق من البالغ و

 . ثبوته الرفع ملجلس األمناء التخاذ اإلجراءات املناسبة

ى عدم اتخاذ أي إجراء .١٥ ر أو إساءة بحسن نية (ات مسائلة أو تبعات نظامية ضد أي مستفيد جراء إبالغه تؤكد املؤسسة ع وبدون تشه

ي التحقيقات املتعلقة  أعاله) ١٤وفقا للفقرة   .بذلكحيال وقوع مخالفات قانونية أو نظامية أو جراء املشاركة 

  

  البيانات الشخصيةحماية ثالثًا: 

ي املؤسسة أهمية قصو  ن، للبيانات الشخصية للمستفيدين  ى تو ن أو املحتمل ى التعامل معها وفقا للسياسات واإلجراءات الحالي وتحرص ع

ي  ا  ر املتعارف عل ا داخل املؤسسة مجال الداخلية للمؤسسة وتطبيق املعاي حفظ البيانات وبما ال يتعارض مع أي قانون أو نظام، وتحتفظ 

ن واأل  ام بالقوان ي حدود الحاجة مرتبطةوال تشاركها إال مع اطراف  نظمة،دف االل وتتعامل  لخدمة املستفيد، مع املؤسسة بشكل مباشر و

، وهذا ال يع عدم وجود  للمستفيدينبجدية مع أي بالغ يتعلق بإساءة استخدام البيانات الشخصية، أو أي خرق يتعلق بالبيانات الشخصية 

راقاتمخاطر محتملة خارجة عن إرادة امل   مما يعرض بيانات املستفيد لسوء االستخدام.   املتعلقة بأمن املعلومات ؤسسة كاالخ
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  ٢٠ من ٢٠ صفحة  -م ٢٠٢٠ يونيو ٠١بتاريخ  األولاإلصدار  -المستفيدينالميثاق األخالقي للعاملين وتنظيم العالقة مع 

وثيقة سرية صنيف:الت  

  )٢ملحق رقم (

ننموذج  ام العامل    ال

  

  أواًل: تمهيد

م أعضاء مجلس األمناء وأعضاء اللجان املنبثقة  ي املؤسسة بما ف ن  واملدير التنفيذي يجب ان يتم توقيع هذا النموذج من قبل جميع العامل

ن. رهم من العامل ي وغ   واملسؤول املا

  

ن ام العامل   ثانيا: نص نموذج ال

ى والسالم والصالة هلل الحمد ى هللا رسول  ع  :وااله، وبعد ومن وصحبه آله وع

ري  للقطاع ملا فنظراً  السعودية  العربية اململكة رؤية ي ظاهرة وأهمية مجتمعنا، ي وأثر واضح املحلية، وثقافتنا ديننا ي راسخة مكانة من الخ

د فإني القطاع هذا ي عامالً  وبصف ،٢٠٣٠ ي فيما مخلصاً  أج    :ي

رام حسنة قدوة أكون  أن .١ ري  للعمل ولوائحها املنظمة السعودية العربية اململكة أنظمة باح  .الخ

ن جميع مع وأتعامل .٢ ن من العالقة وأصحاب العامل ن مسؤول  وشفافية وصدق أدب بكل وشركاء وعمالء ومستفيدين ومديرين ومشرف

ام  .وال

ي ألداء وجهد وقت من أستطيع ما أبذل وأن .٣  .وإتقان وكفاءة بمهنية عم

 .وأهدافه العمل يخدم ما كل ي والزمالء العمل فريق مع أتعاون  وأن .٤

م املستفيدينأو أصحاب املصالح  باملنظمة أو بي الضرر  إلحاق شأنه من سلوك أي عن امتنع وأن .٥ ه عن مع ،بما ف  تصرف أي الت

ى سلباً  يؤثر  .امل وأدائي املالية ذم ع

ي ذلك وجود .٦ ي األعمال والعقود ال تتم لحساب املؤسسة أن ابلغ املؤسسة باي حاالت تعارض مصالح بما  ر مباشرة  ، مصلحة مباشرة أو غ

ر مباشر-أو االستفادة  ا أو الفرص االستثمارية املعروضة عل من أي من -بشكل مباشر أو غ  ا.أصول املؤسسة أو معلوما

م املستفيدين، وعدم استغاللها او إساءة استخدامها. .٧ ى سرية معلومات املنظمة وأصحاب املصالح بمن ف  املحافظة ع

ما ونفع الوطن خدمة ي والرغبة هللا، من األجر ذلك ي واحتسب .٨ نه ما بكل املجتمع، مل  من سائال وقيم، ومواد مبادئ من امليثاق تضمَّ

 .والسداد هللا العون 

 .وأتعهد بإبالغ املؤسسة عن أي مستجدات إضافية قد تخالف ما ذكر أعاله  .٩

  

ري بر املنظمة:  : ................................................................االسم  مؤسسة صندوق موظفي (سابك) الخ

  :....................................................لتوقيعا.............................................................        :الوظيفة

  :....................................التاريخ
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